
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KE-OSZP3-2022/039453-005

Košice
02. 11. 2022

Rozhodnutie

Výrok
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s §
108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), rozhodujúc v súlade s § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch a v
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

udeľuje súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

pre žiadateľa:

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice;
IČO : 36 205 214
prevádzka: Zariadenie na zber odpadov Stredisko DZO, Integrovaný areál kat. úz. Barca, Košice

(ďalej len „žiadateľ“)

1. Súhlas sa vzťahuje na zber nasledovných druhov ostatných odpadov zaradených podľa vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z.
z. (ďalej len „Katalóg odpadov“) nasledovne:

02 01 04 odpadové plasty okrem obalov
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
02 01 09 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08
02 01 10 odpadové kovy
02 02 03 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 03 02 odpady z konzervačných činidiel
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 05 01 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 02 odpady z konzervačných činidiel
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 02 odpad z destilácie liehovín
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03 01 01 odpadová kôra a korok
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky,dyhy iné ako uvedené v
03 01 04
03 03 01 odpadová kôra a drevo
03 03 07 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
03 03 10 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie
04 01 01 odpadová glejovka a štiepenka
04 01 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm
04 01 09 odpady z vypracúvania a apretácie
04 02 09 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)
04 02 10 organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky
04 02 15 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14
04 02 17 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16
04 02 21 odpady z nespracovaných textilných vlákien
04 02 22 odpady zo spracovaných textilných vlákien
07 02 12 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11
07 02 13 odpadový plast
07 02 15 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14
07 02 17 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11
08 01 14 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13
08 01 18 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17
08 02 01 odpadové náterové prášky
08 03 13 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
08 03 18 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17
08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
09 01 07 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 08 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra
09 01 10 fotoaparáty na jedno použitie bez batérií
09 01 12 fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
10 02 10 okuje z valcovania
10 09 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05
10 09 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07
10 10 06 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05
10 10 08 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07
10 11 03 odpadové vláknité materiály na báze skla
10 11 12 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom
spracovaní
10 13 14 odpadový betón a betónový kal
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov
12 01 05 hobliny a triesky z plastov
12 01 13 odpady zo zvárania
12 01 17 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16
12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov
15 01 03 obaly z dreva
15 01 04 obaly z kovu
15 01 05 kompozitné obaly
15 01 06 zmiešané obaly
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15 01 07 obaly zo skla
15 01 09 obaly z textilu
15 02 03 absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 01 19 plasty
16 01 20 sklo
16 01 22 časti inak nešpecifikované
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03
16 06 05 iné batérie a akumulátory
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 drevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 04 01 meď, bronz, mosadz
17 04 02 hliník
17 04 04 zinok
17 04 05 železo a oceľ
17 04 07 zmiešané kovy
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18 01 01 ostré predmety okrem 18 01 03
18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03
18 01 04 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy,
napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky
18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06
18 01 09 liečivá iné ako uvedené v 18 01 08
18 02 01 ostré predmety okrem 18 02 02
18 02 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
18 02 06 chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05
18 02 08 liečivá iné ako uvedené v 18 02 07
19 01 02 železné materiály odstránené z popola
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 02 nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu
19 06 04 zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov
19 08 01 zhrabky z hrablíc
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
19 09 01 tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc
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19 09 02 kaly z čírenia vody
19 09 04 použité aktívne uhlie
19 09 05 nasýtené alebo použité iontomeničové živice
19 10 01 odpad zo železa a z ocele
19 10 02 odpad z neželezných kovov
19 12 01 papier a lepenka
19 12 02 železné kovy
19 12 03 neželezné kovy
19 12 04 plasty a guma
19 12 05 sklo
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06
19 12 08 textílie
19 12 09 minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo
19 12 10 horľavý odpad (palivo z odpadov)
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
20 01 01 papier a lepenka
20 01 02 sklo
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)
20 01 04 obaly z kovu
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 10 šatstvo
20 01 11 textílie
20 01 25 jedlé oleje a tuky
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 plasty
20 01 40 kovy
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz
20 01 40 02 hliník
20 01 40 03 olovo
20 01 40 04 zinok
20 01 40 05 železo a oceľ
20 01 40 06 cín
20 01 40 07 zmiešané kovy
20 01 41 odpady z vymetania komínov
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
20 03 07 objemný odpad
20 03 08 drobný stavebný odpad

Súhlas sa vzťahuje na zber nasledovných druhov nebezpečných odpadov zaradených podľa Katalógu odpadov
nasledovne:

02 01 08 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky
03 01 04 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/dřevovláknité dosky, dyhy obsahujúce
nebezpečné látky
03 02 01 nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva
03 02 05 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky
04 01 03 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá
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04 02 14 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá
04 02 16 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť
06 04 05 odpady obsahujúce iné ťažké kovy
07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 01 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 02 08 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny
07 03 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 03 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty
07 04 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
07 06 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 06 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty
07 07 04 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy
07 07 10 iné filtračné koláče a použité absorbenty
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 17 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 01 19 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné
látky
08 01 21 odpadový odstraňovač farby alebo laku
08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
08 04 17 živičný olej
08 05 01 odpadové izokyanáty
09 01 01 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov
09 01 02 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek
09 01 03 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách
09 01 04 roztoky ustaľovačov
09 01 06 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro
10 11 11 sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tuby
11 09 09 kaly a filtračné koláce obsahujúce nebezpečné látky
10 12 11 odpady z glazury obsahujúce ťažké kovy
11 01 11 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
11 01 98 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky
12 01 08 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény
12 01 09 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény
12 01 12 použité vosky a tuky
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej
12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky
13 01 05 nechlórované emulzie
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje
13 01 11 syntetické hydraulické oleje
13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje
13 01 13 iné hydraulické oleje
13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje
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13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje
13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody
13 05 03 kaly z lapačov nečistôt
13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta
13 07 02 benzín
13 07 03 iné palivá vrátane zmesí
13 08 02 iné emulzie
14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych
tlakových nádob
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nespecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
16 01 07 olejové filtre
16 01 08 dielce obsahujúce ortuť
16 01 11 brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest
16 01 13 brzdové kvapaliny
16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14
16 02 11 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 03 05 organické odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 05 06 laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane
zmesí laboratórnych chemikálií
16 05 07 vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
16 05 08 vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
16 06 01 olovené batérie
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie
16 06 03 batérie obsahujúce ortuť
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov
16 07 08 odpady obsahujúce olej
16 07 09 odpady obsahujúce iné nebezpečné látky
16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných
kovov
16 09 02 chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný
16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky
16 11 03 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky
17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce
nebezpečné látky
17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht
17 03 03 uhoľný decht a dechtové výrobky
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest
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17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
17 08 01 stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami
17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
18 01 06 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
18 01 08 cytotoxické a cytostatické liečivá
18 01 10 amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti
18 02 02 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
18 02 05 chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky
19 12 06 drevo obsahujúce nebezpečné látky
19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane
prázdnych tlakových nádob
20 01 13 rozpúšťadlá
20 01 14 kyseliny
20 01 15 zásady
20 01 17 fotochemické látky
20 01 19 pesticídy
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné
časti
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky.

2. Miesto nakladania s odpadmi:

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch registra „C“ parcelné čísla 2601, č. 2602/1, č. 2602/2, č. 2602/3, č. 2607, č.
2708, č. 2719, č. 2608 a č. 2609 kat. úz. Barca vo vlastníctve žiadateľa, v Integrovanom areáli prevádzky zariadenia
na energetické využitie odpadov žiadateľa (ďalej len „ZEVO“). Celý areál je zabezpečený oplotený s uzamykateľnou
bránou s vrátnicou s obsluhou a nepretržitou strážnou službou. Pozostáva zo spevnených asfaltových plôch na
ktorých sa nachádzajú veľkokapacitné kontajnery, budovy kancelárií so sociálnym zariadením, budovy ručnej
triediacej linky, skladu nebezpečných odpadov, skladu elektroodpadov, skladu odpadových olejov a betónových kójí
na skladovanie vytriedených ostatných odpadov.

3. Spôsob nakladania s odpadmi:

Odpady sú preberané od právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, resp. pochádzajú z domácností v
rámci podnikateľských aktivít žiadateľa z územia Košického kraja a z územia presahujúceho Košický kraj, zo
zberu nebezpečných odpadov v rámci triedeného zberu Mesta Košice a podnikateľských aktivít účastníka konania,
zberu a zhromažďovania elektroodpadov a vybraných komodít z triedeného zberu odpadov. Privážané sú vo
veľkokapacitých kontajneroch s objemom 5 m³, 7 m³ v kontajneroch typu ABROLL s objemom 20 m³ resp. 30
m³, nákladnými motorovými vozidlami vo vlastníctve žiadateľa a následne sú odvážené na mostových váhach č. 1
a č. 2. Váženie je automaticky zaznamenávané do elektronického systému spoločnosti. Odpady sú umiestnené vo
vyhradených priestoroch prevádzky v skladoch, nádobách a kontajneroch podľa druhov v súlade s prevádzkovým
poriadkom. Jednotlivé druhy odpadov sú označené v súlade s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

Na zhromažďovanie elektroodpadov a batérií v sklade elektroodpadov sú využívané veľkokapacitné kontajnery,
špeciálne kontajnery na žiarivky, drevené palety, kovové IBC koše a regály. Odpadové oleje sú zhromažďované v
sklade odpadových olejov v pojazdnej snímateľnej cisterne CAPT 12 s objemom 11 m³, pojazdnej nesnímateľnej
cisterne Multicar M30 AL-FUNO 7 FEKO s objemom 2,4 m³ a v kovových a plastových uzatvárateľných sudoch



8 / 11

uložených nad záchytnými vaňami. Nebezpečné odpady v sklade nebezpečných odpadov sú zhromažďované v
200 l kovových sudoch, príp. v pôvodných nádobách. Batérie a akumulátory sú zhromažďované v plastových
nádobách typu 6033 s objemom 500 l. Zdravotnícky odpad je zhromažďovaný v plastových vreciach, resp.
kartónových krabiciach, plastových nádobách typu 6033 s objemom 500 l a v chladiacom zariadení. Ortuť a odpady
s obsahom ortuti sú zhromažďované v kontajneri typu MEVAKO. Nadrozmerné kusy nebezpečných odpadov
sú zhromažďované na vyhradených značených plochách a vo veľkokapacitných kontajneroch. Podlahy všetkých
skladov sú vybavené nepriepustnými ochrannými nátermi. Odpady pochádzajúce zo zberu triedených zložiek
komunálnych odpadov sú vyložené pred vstupom do pracovnej haly budovy ručnej triediacej linky na ploche cca
10 x 10m, odkiaľ sú kolesovým nakladačom a vysokozdvižným vozíkom naložené do zásobníka alebo na pracovnú
plochu pred zásobníkom v budove ručnej triediacej linky. Následne sú odpady pásovým dopravníkom premiestnené
na triediace miesto, kde pracovníci ručne vytrieďujú do big-bagových vriec PET fľaše, papier, kompozitné obaly,
resp. iné odpady podľa situácie na trhu s vytriedenými komoditami. Ostatný odpad nevhodný na ďalšie spracovanie
je dopravený do kontajnera s obsahom 30 m³ a následne je po odvážení energeticky zhodnotený v zariadení ZEVO.
Odpadové sklo je skladované v určených betónových kójach v zložení podľa farby. Zhromažďovanie ďalších
odpadov kategórie ostatný je realizované na vyčlenených plochách zariadenia vo veľkokapacitných kontajneroch,
sudoch, resp. voľne vo vyhradených kójach. Ak sa pri vizuálnej kontrole odpadu v kontajneroch zistí, že sa v nich
nachádza aj iný odpad, ako bol deklarovaný pri dovoze, obsluha zariadenia tento umiestni na vyhradenej ploche
zariadenia na pozemku parc. č. 2601 kat. úz. Barca, ručne ho vytriedi, následne odváži a uloží do skladov odpadov
podľa druhov.

Následne sú odpady expedované odberateľom automobilovou dopravou kontajnerovými nákladnými vozidlami,
za účelom zhodnotenia, resp. zneškodnenia oprávnenými organizáciami v zmysle zákona o odpadoch, resp. sú
zhodnotené v zariadení ZEVO, prevádzkovanom žiadateľom.

4. Technické požiadavky prevádzky zariadenia:

Areál zariadenia na zber odpadov, je oplotený s uzamykateľnou bránou s vrátnicou s kamerovým systémom a
obsluhou s nepretržitou strážnou službou. Prevádzka pozostáva z nasledovných súčastí:

- 2 x nájazdová mostová váha TEN CZ 61010106 s váživosťou do 60 000 kg,
- big-bagové vrecia,
- kontejnery ABROLL 23 m³,
- veľkokapacitné kontajnery 5 m³, 7 m³, 20-30 m³,
- kovové kontejnery typ 0061, kontejnery s objemom 600 l,
- drevené palety na uloženie odpadov,
- kovové IBC koše,
- kovové sudy 200 l, plastové sudy, kovové kanistre 20 l,
- plastové nádoby typ 6033,
- plastové vrecia,
- chladiace zariadenie s obsahom 100 l,
- kontejnery MEVAKO,
- EKO kontajner vybavený záchytnou vaňou,
- pojazdná snímatelná cisterna CAPT 12 ADR s objemom 11 m³,
- pojazdná nesnímateľná cisterna Multicar M30 AL-FUNO 7 FEKO s objemon 2,4 m³,
- kolesové nakladače, vysokozdvižné vozíky,
- ručná triediaca linka na odpad zo zberu triedených zložiek komunálnych odpadov.

Prevádzka je označená v súlade so znením § 16 ods. 1 zákona o odpadoch informačnou tabuľou vyhotovenou
v zmysle § 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) názvom zariadenia, obchodným
menom a sídlom prevádzkovateľa, zoznamom druhov odpadov, s ktorými prevádzka nakladá, názvom a adresou
orgánu štátnej správy, ktorý udelil povolenie na prevádzku.

5. Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:
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Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia sú podrobne rozvedené v pláne opatrení pre prípad havárie.
V tomto sú podrobne upravené podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke
zariadenia, povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia, opatrenia pre prípad havárie, postup pri hlásení havárie,
realizácii opatrení na jej odstránenie a spojovací poriadok. Prevencia vzniku havárie ako aj organizácia havarijnej
služby a likvidácia následkov havárie vrátane evidencie o haváriách je zabezpečená zodpovedným pracovníkom.
Poverení pracovníci sú preškolení na prácu s chemickými látkami a nebezpečnými látkami a na poskytovanie prvej
predlekárskej pomoci. Pracovníci prevádzky majú k dispozícii ochranné pracovné prostriedky a pracovný odev.

6. Žiadateľ je ďalej povinný:

6.1 Dodržiavať ustanovenia § 14 a § 16 zákona o odpadoch.
6.2 Zabezpečiť odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
6.3 V prípade havárie pri nakladaní s odpadmi postupovať podľa Plánu opatrení pre prípad havárie, ktoré sú súčasťou
Prevádzkového poriadku zariadenia.
6.4 V prípade akýchkoľvek zmien skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia požiadať tunajší úrad o zmenu
predmetného rozhodnutia.

7. Žiadateľ pred ukončením činnosti zariadenia na zber odpadov je povinný zabezpečiť zhodnotenie, resp.
zneškodnenie odpadu v ňom sa nachádzajúceho.

8. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa udeľuje od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia do 31.10.2027.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť rozhodnutie vydané okresným úradom pod
č. OU-KE-OSZP3-2016/005655-3 zo dňa 25.01.2016 zmenené rozhodnutiami okresného úradu č. OU-KE-
OSZP3-2016/012880-3 zo dňa 16.03.2016, č. OU-KE-OSZP3-2018/040621 zo dňa 15.10.2018, č. OU-KE-
OSZP3-2019/009951-3 zo dňa 20.03.2019 a č. OU-KE-OSZP3-2021/044196-004 zo dňa 17.12.2021.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie, povolenie alebo vyjadrenie vyžadované podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie
Dňa 07.09.2022 bola na okresný úrad doručená žiadosť žiadateľa o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia
na zber odpadov Stredisko DZO, Integrovaný areál kat. úz. Barca, Košice. Ide o existujúcu prevádzku zariadenia
na zber odpadov, ktorej rozhodnutie o súhlase na prevádzkovanie nie je možné v súlade so znením § 135f zákona
o odpadoch predĺžiť.

Dňom doručenia žiadosti bolo podľa § 18 správneho poriadku začaté správne konanie v predmetnej veci.

K žiadosti boli predložené nasledovné podklady:

- Identifikačné údaje žiadateľa.
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov, ktorého súčasťou sú opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní
s odpadmi zo dňa 28.07.2022.
- Kópia Zmluvy o dielo č. D/7/09 so spoločnosťou ELEKTRO RECYCLING, spol. s r.o., Robotnícka 10 Banská
Bystrica zo dňa 01.06.2019.
- Kópia Rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa
09.08.2007.
- Kópia Zmluvy o dielo č. 32/22/ECR so spoločnosťou ENVIRONCENTRUM s.r.o., Rastislavova 58, Košice zo
dňa 10.05.2022 a č. 33/22/ECR ZO dňa 10.05.2022.
- Kópia zmlúv o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi č. 120320/0222 so spoločnosťou INSA s.r.o.,
Niklová ul. Sereď a MACH TRADE, s.r.o., Niklová ul., Sereď zo dňa 20.03.2012 a 13.06.2017.
- Kópia zmluvy č. 07/2006 so spoločnosťou AGB ekoservis s.r.o., Michalovská 15, Košice zo dňa 20.02.2006 vrátane
dodatku č. 1 zo dňa 01.06.2006.
- Kópia zmluvy odbere odpadu č. 022401-952 so spoločnosťou DETOX s.r.o. Banská Bystrica zo dňa 26.04.2003.
- Kópia zmluvy č. 010-2005 so spoločnosťou DONO spol. s r.o., Popradská 66, Košice zo dňa 02.01.2006 vrátane
dodatku č. 1 bez dátumu.
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- Kópia kúpnej zmluvy č. 11/2005 so spoločnosťou EAST PAPER s.r.o., Rastislavova 98, Košice zo dňa 01.03.2005
vrátane dodatku č. 1 zo dňa 28.04.2006.
- Kópia rámcovej zmluvy č. Z58060008 so spoločnosťou EBA, s.r.o., Senecká 10, Bernolákovo zo dňa 25.01.2006
vrátane dodatku č. 5 zo dňa 14.12.2010.
- Kópia zmluvy č. 19/2012 so spoločnosťou FECUPRAL spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš zo dňa 06.02.2012.
- Kópia rámcovej kúpnej zmluvy o dodávke odpadu zo železa a neželezných kovov č. 471/2015 so spoločnosťou
KBZ s.r.o., Karpatská 14, Košice zo dňa 11.12.2015.
- Kópia zmluvy o odbere opotrebovaného ropného oleja so spoločnosťou KONZEKO, s.r.o., areál NPZ č. 510,
Markušovce zo dňa 18.02.2002.
- Kópia zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
zo dňa 21.07.2016.
- Kópia zmluvy o ukladaní odpadu na skládku odpadov Úsvit č. 1652/2019 so spoločnosťou Tatranská odpadová
spoločnosť, s.r.o. Žakovce zo dňa 27.02.2019.
- Kópia rámcovej kúpnej zmluvy o dodávkach sklenených črepov na rok 2022 so spoločnosťou VETROPACK
NEMŠOVÁ, s.r.o., Železničná 9, Nemšová zo dňa 10.12.2021.
- Kópia zmluvy o zneškodnení nebezpečného odpadu č. 03/2020 so spoločnosťou ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná
12, Žiar nad Hronom zo dňa 30.03.2020 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 23.12.2020.
- Splnomocnenie pre Ing. Ľudmilu Bartovú zo dňa 06.03.2015.

Žiadateľ spracoval žiadosť v rozsahu § 22 ods. 1 vyhlášky.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/039453-002 zo dňa 12.09.2022 oznámil účastníkom konania začatie
správneho konania a v súlade so znením § 21 správneho poriadku nariadil ústne prejednanie žiadosti spojené s
miestnou obhliadkou prevádzky na deň 25.10.2022.

Z miestneho šetrenia bola v súlade so znením § 22 správneho poriadku spísaná zápisnica. V priebehu prejednania
zápisnice boli účastníci konania, v súlade so znením § 33 ods. 2 správneho poriadku, oboznámení s podkladmi pre
vydanie rozhodnutia a k spôsobom ich zistenia a bola im daná možnosť navrhnúť ich doplnenie. Účastníci konania
k podkladom pre vydanie rozhodnutia nepredložili žiadne námietky ani doplnenia.

Predmetná činnosť bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“). Proces bol ukončený
rozhodnutím vydaným okresným úradom č. OU-KE-OSZP3-2022/026287-012 zo dňa 28.07.2021, podľa ktorého
sa navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber odpadov, Modernizácia skladového hospodárstva“ umiestnená na území
Košického kraja, okres Košice IV, obec Košice – mestská časť Barca, katastrálne územie Barca, parcelné čísla 2601,
č. 2602/1, č. 2602/2, č. 2602/3, č. 2607, č. 2708, č. 2719, č. 2608 a č. 2609 nebude posudzovať podľa zákona o EIA
a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad listom č. OU-KE-OSZP3-2022/039453-003 zo dňa 12.09.2022 požiadal podľa § 38 ods. 4 zákona o
EIA okresný úrad, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie o záväzné
stanovisko, či návrh žiadateľa na začatie konania vo veci je v súlade so zákonom o EIA, rozhodnutím vydaným v
zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Dňa 19.09.2022 bolo na okresný úrad doručené záväzné stanovisko okresného úradu, príslušného orgánu štátnej
správy na úseku úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-KE-OSZP3-2022/039720 zo dňa
19.09.2022, v rámci ktorého konštatuje, že žiadosť o udelenie predmetného súhlasu je v súlade so zákonom o
EIA, rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. OU-KE-OSZP3-2021/26287-012 zo dňa 28.07.2021 a jeho
podmienkami.

Okresný úrad po preštudovaní žiadateľom predložených podkladov dospel k záveru, že boli splnené všetky
podmienky na udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.

Platnosť súhlasu bola stanovená v súlade s ustanovením § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Na základe uvedenej žiadosti, po preskúmaní predložených podkladov, okresný úrad stanovil podmienky
vykonávania činnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Žiadateľ v zmysle položky č. 162 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov v podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, uhradil správny poplatok vo výške 11,0 € e-kolkom.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad
Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
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Doručuje sa
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46  Košice-Západ, Slovenská republika
Mesto Košice (OVM), odd.DaŽP, Trieda SNP 1280/48A, 040 11  Košice, Slovenská republika

Na vedomie
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